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يونيو: دور

6طالب ناجحون بتقدير عام ممتاز :عددهم

مستجد جـ جـممماٌه دمحم عبد الواحد ابوشلبً ممجـ جـمممجـ جـم04485120150100624 189892.59   ممم1

مستجد جـ جـمممامٌرة دمحم على سعٌد ممجـ جـممممم044815120150100675 185090.24   جـ جـمم2

مستجد =جـمممشٌماء حسن عبد المعطى جمعة جـ جـممممملم044815120150100662 181188.34   جـ جـجـ جـم3

مستجد =جـممماٌه السٌد دمحم السٌد العوجً =جـمممم=جـجـ جـم04485120150100068 179187.37   لمم4

مستجد =جـمجـ جـمرفمه ناجً حلٌم لبٌب رزق هللا جـ جـممجـ جـممجـ جـم04485120150100630 178086.83   لمم5

مستجد جـ جـممماٌه سعٌد حامد الطنطاوي مجـ جـجـ جـممجـ جـجـ جـم04485120150100051 177886.73   =جـمم6

33طالب ناجحون بتقدير عام جيدجدا :عددهم

مستجد =جـممماٌمان حسن احمد حسن هبالة =جـمجـ جـمجـ جـ=جـلم044815120150100661 170483.12   لجـ جـم1

مستجد لمجـ جـجـ جـسمٌره سعٌد مبرون الشهاوى جـ جـمجـ جـممجـ جـ=جـم04485120150100572 170283.02   لجـ جـم2

مستجد =جـجـ جـمجـ جـتمى فتحً عبد الحً دمحم كشاؾ جـ جـم=جـمجـ جـجـ جـ=جـم04485120150100558 169582.68   لجـ جـم3

مستجد لمجـ جـماٌمان منصور شعبان ابراهٌم منصور =جـجـ جـممجـ جـ=جـلم04485120150100522 169282.54   جـ جـ=جـم4

مستجد لممجـ جـمٌرٌهان عنتر احمد ابراهٌم الشافعى جـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـم04485120150100588 169282.54   لجـ جـم5

مستجد علٌاء عبدالعزٌز عبدالعزٌز عبدالمجٌد

عطٌه

=جـممم =جـمجـ جـمجـ جـجـ جـل=جـ04485120150100526 168382.1   =جـ=جـم6

مستجد اٌمان على ٌوسؾ السٌد عبد هللا تمى

الدٌن

لممم جـ جـجـ جـجـ جـم=جـجـ جـ=جـم04485120150100611 168382.1   ل=جـم7

مستجد =جـمجـ جـمرٌم اشرؾ شولى الخولى =جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـمجـ جـم04485120150100368 168081.95   ل=جـم8

مستجد =جـمجـ جـ=جـفاطمة زكً دمحم الماضى م=جـجـ جـمجـ جـمجـ جـم04485120150100197 166681.27   =جـجـ جـم9

مستجد =جـمجـ جـمخلود بسٌونى دمحم بسٌونى حبش =جـ=جـجـ جـمجـ جـل=جـجـ جـ04485120150100602 166281.07   =جـمم10

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌؾ صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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مستجد لممجـ جـمنة هللا مصطفى دمحم سعد الدٌن مصطفى م=جـمجـ جـم=جـلم04485120150100614 165980.93   لجـ جـم11

مستجد لمم=جـنرمٌن ماجد محمود حسن حسٌن =جـمجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلم04485120150100493 165880.88   لمم12

مستجد لمممسعاد أشرؾ عبد هللا محمود =جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـلم04485120150100576 أصول ل لجـ جـم13

التربٌة
164980.44

مستجد =جـممجـ جـمروه حسٌن احمد سالمان =جـم=جـ=جـجـ جـ=جـلم04485120150100059 164080   لجـ جـم14

مستجد =جـ=جـمجـ جـاٌه مسعد ٌوسؾ دمحم الملفاط جـ جـ=جـجـ جـمم=جـ=جـم044815120150100655 162379.17   ل=جـم15

مستجد لممجـ جـرٌهام جالل دمحم على منٌسى =جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـلم04485120150100559 161878.93   لمم16

مستجد لمجـ جـجـ جـمنى صبحى عبد الممصود فرج الجندى جـ جـ=جـجـ جـجـ جـم=جـل=جـ044815120150100679 161778.88   =جـجـ جـم17

مستجد لم=جـجـ جـاٌه عبدالمعز دمحم عبدالحمٌد عبد الال =جـجـ جـ=جـمم=جـلم04485120150100212 161578.78   لمم18

مستجد لجـ جـجـ جـجـ جـنٌرة ذكً عبد العزٌز إبراهٌم عثمان جـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـم04485120150100239 161478.73   لجـ جـم19

مستجد لم=جـمهانم طارق دمحم ابوالٌزٌد عصر =جـجـ جـ=جـمم=جـلجـ جـ04485120150100525 161378.68   لمم20

مستجد =جـمجـ جـجـ جـاٌه جمال محمود جبر =جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـ=جـم04485120150100278 161278.63   =جـمم21

مستجد لم=جـجـ جـجٌهان ممدوح عبد الحكٌم دمحم مجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـجـ جـ04485120150100303 160878.44   لمم22

مستجد لمجـ جـ=جـاٌمان دمحم احمد نوفل =جـجـ جـجـ جـمم=جـل=جـ04485120150100506 160878.44   جـ جـمم23

مستجد لمجـ جـ=جـهاجر حمودة بٌومً إبراهٌم جـ جـجـ جـ=جـم=جـ=جـ=جـجـ جـ04485120150100285 158977.51   ل=جـجـ جـ24

مستجد لمجـ جـجـ جـنورهان إبراهٌم طلبه على طلبه لجـ جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـلم04485120150100530 لل ل=جـم25 تربٌة و

مشكالت
علوم

األطعمة و
158577.32

مستجد لم=جـجـ جـٌاسمٌن دمحم أحمد رمضان دعبس جـ جـجـ جـل=جـم=جـ=جـم04485120150100617 157676.88   لجـ جـم26

مستجد =جـمجـ جـ=جـنهال احمد دمحم ابراهٌم الشركسى لم=جـمجـ جـجـ جـلل04485120150100603 157076.59   لمم27

مستجد لم=جـجـ جـشٌماء علً امٌن على =جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـ=جـلم04485120150100304 156076.1   ل=جـم28

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة
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د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة
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مستجد لم=جـجـ جـامنٌه على دمحم دمحم الطنطاوى جـ جـ=جـ=جـجـ جـجـ جـ=جـلم044815120160100875 155976.05   لجـ جـم29

مستجد =جـم=جـجـ جـدٌنا السٌد حسن ابوخلبه =جـلجـ جـجـ جـ=جـجـ جـلم04485120140100383 155675.9   لجـ جـم30

مستجد =جـجـ جـجـ جـجـ جـاسراء المرسً احمد الحناوي جـ جـل=جـ=جـ=جـجـ جـلم04485120150100043 155575.85   لمم31

مستجد =جـجـ جـ=جـ=جـرؼدة ابراهٌم عبد الرحمن المزار ملجـ جـ=جـ=جـمجـ جـجـ جـ04485120150100195 155575.85   ل=جـم32

مستجد =جـم=جـ=جـسمر سامً صدٌك عصامٌص ل=جـجـ جـ=جـ=جـجـ جـلم04485120150100283 وسائل  للجـ جـم33

تعلٌمٌة
154775.46

23=طالب ناجحون بتقدير عام جيد :عددهم

مستجد =جـملجـ جـامٌرة ماهر حفناوى احمد حفناوي =جـلجـ جـ=جـجـ جـ=جـلم04485120150100415 153574.88   لمم1

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـسماح فرٌد ابراهٌم حبٌب =جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـلم04485120150100274 153374.78   =جـجـ جـم2

مستجد لمجـ جـ=جـسماح فوزي عبدالمنعم عٌسى =جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـجـ جـلم04485120150100286 152774.49   ل=جـم3

مستجد خلود ماهر عبد الممصود عبد الممصود

ناصؾ

=جـجـ جـجـ جـجـ جـ =جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـ=جـم04485120150100429 152474.34   ل=جـم4

مستجد ل=جـ=جـجـ جـامنٌه ابراهٌم السٌد ابراهٌم االمام =جـل=جـمم=جـ=جـم044815120140100438 151974.1   ل=جـم5

مستجد ل=جـ=جـ=جـاٌات دمحم جابر شهاب =جـ=جـجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـلم04485120150100296 151874.05   ل=جـم6

مستجد لجـ جـلجـ جـعبٌر مرسً ٌوسؾ لطٌؾ =جـ=جـجـ جـ=جـ=جـ=جـلم04485120150100009 الرٌاضة  لل=جـم7

واالحصاء
150973.61

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـساره بلٌػ حمودة جودة عبٌد جـ جـل=جـجـ جـجـ جـ=جـلم044815120150100654 150873.56   =جـجـ جـم8

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـامانى كامل دمحم ابو الخٌر جـ جـلجـ جـجـ جـ=جـ=جـلم04485120150100574 150773.51   لجـ جـم9

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـرحاب حنفى صالح ابراهٌم الفمى =جـ=جـ=جـ=جـ=جـجـ جـلجـ جـ04485120150100523 150073.17   ل=جـم10

مستجد ل=جـ=جـلاصٌلة محمود السٌد دمحم صابون =جـ=جـجـ جـجـ جـمجـ جـلم04485120150100593 149973.12   لجـ جـم11

مستجد لملجـ جـهاجر طارق ابراهٌم  عبد العلٌم الؽزالى =جـل=جـجـ جـجـ جـ=جـلم044815120150100648 149572.93   لمم12
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اسم الطالبرلم الجلوس

صحة مناهج

نفسٌة و 

علم نفس 

إجتماعى

الفروق 

الفردٌة و 

التموٌم

تربٌة تصمٌم أزٌاء(أ)المعاطؾ أشؽال فنٌةتمنٌن ؼذائى

صحٌة و 

ؼذائٌة

طرق 

تدرٌس

المعاطؾ تربٌة ممارنةأصول تربٌة

(ب)

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

5  من  4صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
األلتصاد المنزلً والتربٌهالرابعة

حالة 

الطالب م
مشروع تربٌة عملى

بحثى

الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلؾ

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد لجـ جـجـ جـجـ جـاٌمان شولى دمحم السما لل=جـ=جـ=جـجـ جـلم04485120150100629 149572.93   لجـ جـم13

مستجد امٌمه ابراهٌم عبدالرازق عبد الهادى

الحناطى

لم=جـل مللجـ جـ=جـ=جـجـ جـم044815120160100746 147271.8   لمم14

مستجد لجـ جـل=جـهدٌر فرؼلً على دمحم حسانٌن جـ جـ=جـلجـ جـجـ جـ=جـلم04485120150100187 أصول ل لجـ جـم15

التربٌة
147271.8

مستجد لجـ جـجـ جـ=جـضحى جمال دمحم دمحم الحداد للل=جـم=جـلجـ جـ04485120150100367 145671.02   ل=جـم16

مستجد لجـ جـ=جـ=جـحسناء اشرؾ دمحم الصواؾ =جـل=جـ=جـجـ جـ=جـلم04485120150100193 145270.83   ل=جـم17

مستجد =جـجـ جـللمً عبد النبً سلٌمان ابو السعود =جـ=جـجـ جـلجـ جـ=جـلم04485120150100233 143670.05   لجـ جـم18

مستجد لم=جـ=جـعزة عادل فاٌز حربى =جـ=جـلل=جـجـ جـلم04485120150100483 143069.76   ل=جـم19

مستجد لجـ جـ=جـجـ جـعزة صالح عبده مٌز ل=جـلل=جـللجـ جـ04485120150100319 141168.83   ل=جـم20

مستجد ل=جـل=جـسهٌلة دمحم رشاد عبد العال رمضان =جـ=جـ=جـلجـ جـ=جـل=جـ04485120150100517 140868.68   ل=جـم21

مستجد لجـ جـلجـ جـاٌمان فوزي دمحم سلٌمان الدٌب ل=جـ=جـ=جـلللم04485120150100213 الرٌاضة للل=جـم22

واالحصاء
علوم

األطعمة و
140268.39

مستجد ل=جـ=جـلالزهراء دمحم انور هاشم ل=جـ=جـل=جـ=جـلم04485120140100268 137166.88   ل=جـم23

2طالب ناجحون بتقدير عام مقبول :عددهم

مستجد ل=جـللوفاء عٌد دمحم حرب =جـلل=جـ=جـ=جـلجـ جـ04485120150100632 أصول ل لجـ جـم1

التربٌة
132764.73

مستجد ل=جـللاٌمان شعبان دمحم احمد العسكري جـ جـل=جـلل=جـلجـ جـ04485120150100532 لل ل=جـم2 تربٌة و

مشكالت
علوم

األطعمة و
124560.73

1طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة :عددهم

مستجد لجـ جـ=جـلاسماء صبحً جالل السٌد لض جـ=جـلجـ جـللم04485120150100188    لجـ جـم1

1مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادة تخلف واحدة  :عددهم

مستجد اٌمان عبد الحلٌم شولى عبد الحلٌم

سوٌدان

ل=جـلل لض جـجـ جـلجـ جـجـ جـلجـ جـ04485120150100191    ض=جـم1

1مادة ثانوية+ طالب دور سبتمبر بمادتى تخلف  :عددهم

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌؾ صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ
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اسم الطالبرلم الجلوس

صحة مناهج

نفسٌة و 

علم نفس 

إجتماعى

الفروق 

الفردٌة و 

التموٌم

تربٌة تصمٌم أزٌاء(أ)المعاطؾ أشؽال فنٌةتمنٌن ؼذائى

صحٌة و 

ؼذائٌة

طرق 

تدرٌس

المعاطؾ تربٌة ممارنةأصول تربٌة

(ب)

نتيجة امتحان العام الجامعى

: الفرلة

2019-2018

: المسم 
األلتصاد المنزلً

5  من  5صفحة    

 

 جامعة المنوفية

كلٌة
األلتصاد المنزلً والتربٌهالرابعة

حالة 

الطالب م
مشروع تربٌة عملى

بحثى

الثانٌة اساسًاالولى اساسًاالولى اساسًكمبٌوتر

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

الفصل الدراسً الثانًالفصل الدراسً األول

مــــــــــواد التخلؾ

تكمٌلٌةالمواد االساسٌة المواد االساسٌة

        

المجموع

  

النسبة 

المئوٌة

                       

مالحظات

يونيو: دور

مستجد ضجـ جـلض جـهند دمحم عبدالعال مطاوع جـ جـللجـ جـ=جـملجـ جـ04485120150100637 تربٌة و ل ضجـ جـم1

مشكالت

1طالب مفصولون لرسوبهم ستة أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة خامسة :عددهم

فرصة

 رابعة
جـ جـمل=جـسمر دمحم لطفى محمود بسٌونى غمجـ جـلمغغجـ جـ04485120090100105    =جـ=جـ=جـ1

1طالب مفصولون لرسوبهم ثمانية أعوام متتالية و لهم حق دخول االمتحان من الخارج فرصة سابعة :عددهم

فرصة

 

سادسة

لجـ جـجـ جـ=جـمنار جمال عبد هللا عباس غلملجـ جـلغ=جـ04485120090100069    لغم1

عمٌد الكلٌة رئٌس لجنة النظام و المرالبة

شرٌؾ صبري.د. أطارق دمحم عبد الرحمن عفٌفى/د.م.أ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب

إسالم عبد المنعم حسٌن.د. أ

ٌعتمد ،
رئٌس الجامعة

عادل مبارن. د. أ

2019,  يوليه30مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات- إعداد وتصميم إدارة البرمجة  :تاريخ الطباعة 
د نهى عبد الستار عبد المحسن.م.أ

مدحت مرسى/د .أ

جٌهان سوٌد/د.أ

د رباب مشعل.م.أ

منى صمر/د

هناء سالمه/ د

:أعضاء لجنة النظام والمرالبة


